 04مدل کابینت ام دی اف شیک و ترند 0402
مدل کابینت ام دی اف
مدل کابینت ام دی اف تنوع زیادی داشته که یک دسته از آن ها ،فرآوردههای کامپوزیتی است که در تولید و ساخت انواع مدل کابینت
ام دی اف مورد استفاده قرار میگیرد.
سه مدل ورق در ساخت تولید مدل کابینت ام دی اف استفاده میشود که شامل ام دی اف،نئوپان و اچ دی اف میباشد که در ادامه به
توضیح هرکدام به صورت مجزا خواهیم پرداخت.

هر چیزی که قرار است در مورد مدل کابینت های ام دی اف بدانید
اگر یک بازسازی آشپزخانه با بودجه کمی دارید ،احتماال کابینت های تخته فیبر با چگالی متوسط ( )MDFرا در نظر گرفته
اید .ام دی اف ممکن است دوام کمتری نسبت به چوب داشته باشد اما قیمت بسیار پایین تری نیز دارد.
ام دی اف یک محصول مهندسی شده است که از بقایای چوب نرم و سخت (مانند خاک اره) ساخته شده و توسط چسب یا رزین
به هم متصل می شود .مواد و فرآیند تولید امدیاف را بسیار سنگینتر از بسیاری از چوبها میکند ،اما سطح صافی به آن
میدهد که برای کابینتهای رنگشده عالی است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ام دی اف و اینکه آیا این گزینه برای بازسازی آشپزخانه شما ارزش در نظر گرفتن دارد
یا خیر ،ادامه مطلب را بخوانید.

مدل های کابینت هایگالس

ام دی اف
ام خارجی

انواع روکش ام دی اف
تنوع زیادی از کابینتهای آشپزخانه در بازار موجود است که با توجه به رنگ ،جنس ،مدل باز و بسته شدن ،آنها را میتوان
دسته بندی کرد.اکثر مواقع مدل کابینت ام دی اف را بر اساس روکش آنها و با توجه به نمای براق و یا مات آنها دسته بندی و
قیمت گذاری میکنند.

 mdfدر مقایسه با روکش چوب
یکی از مهم ترین مزیت های روکش چوب نسبت به ام دی اف این است که روکش چوب بادوام تر و قوی تر است.رنگ دانه
های طبیعی در چوب وقتی با لکه ی رنگ قاطی می شود باقی می ماند و جزوی از بافت کابینت می شود.فرو رفتگی یا خط و
خراش را در کابینت های چوبی را می توان به راحتی با سنباده و الیه ای جدید از لکه ترمیم کرد.
یک عیب چوب این است که با نوسانات دمای طبیعی منبسط و منقبض می شود .این یک مشکل رایج در کابینت های چوبی
رنگ شده است ،زیرا رنگ می تواند حباب بزند یا ترک بخورد.
چوب های  MDFدر مقابل گرما و رطوبت مقاومت بهتری دارند،و همچنین بدون دانه و سطحی صاف دارد که مورد بهتری
برای کابینت های رنگی است .این ماده به دلیل رزین هایی که الیاف چوب را در کنار هم نگه می دارند در برابر حشرات و
آفات قوی تر است.

بزرگترین مزیت کابینت آشپزخانه ام دی اف این است که قیمت بسیار پایین تری دارند.
از آنجایی که تخته های فیبر بدون دانه هستند و مایعات را جذب می کنند ،نمی توانید آنها را لکه دار کنید .این ماده در برابر آب
بسیار حساس است و اگر به درستی آب بندی نشود متورم و مخدوش می شود .خط و خش یا فرو رفتگی در پانل های ام دی
اف را نمی شود برطرف کرد و ایرادات در آن باقی می ماند مگر اینکه درب کابینت آسیب دیده باشد و آن را تعویض کنید.
ذراتی که ام دی اف از آن جدا شده است ،پیچ ها و همچنین پانل چوب جامد را نگه نمی دارد.
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کابینت ام دی اف با روکش UV
بر روی این نوع روکشها ،از الیههای متعدد و زیادی  UVتقویت شده به کار رفته که دانه های براقی را دارد و در برابر عوض کردن
رنگ بسیار مقاوم هستند .مراحل تولید روکش  UVبسیار پیچیده و سخت بوده و استفاده از روکش های  UVدر کابینت های ام دی اف
نسبت به سایر کابینت های دیگر کمتر می باشد.
از جمله مزایای روکش  UVمیتوان به مقاومت باالیی که در برابر خط و خش دارد اشاره کرد ،همچنین این کابینتها بسیار بادوام بوده و
تنوع رنگی آن زیاد میباشد و در عین حال حفظ رنگ باالیی دارد .البته کابینتهای روکش  UVبدالیلی که گفته شد بسیار گرانتر از سایر
کابینتها میباشد.

کابینت ام دی اف با روکش لمینت و مالمینه

مدل کابینت ام دی اف از نوع مالمینه که این نوع مدل کابینت ام دی اف از محبوبیت باالیی برخودار است در اصل همان کابینتهایی
هستند که به اسم کابینت ام دی اف شناخته میشوند.
نام روکش لمینت را به اصطالح  HPLو یا  High-Pressure Laminateنیز مینامند ،علت این نامگذاری به این علت است که در مراحل
تولید آن از فشار و دمای بسیار زیادی استفاده میشود که انجام این حرکات آن را سخت تر و مقاوم تر میسازد و از آن ها میتوان در نمای
بیرونی ساختمان ها استفاده کرد.

برای دیدن مدل های کابینت انزو کلیک کنید

ویژگی های ورقات ام دی اف
مورد اول و مهمترین آن مبلغی است که در تولید این ورق ها حاصل می شود .تولید ورق های  MDFهزینه بسیار پایینی دارد.


قبال گفتیم به دلیل این که بر روی  MDFها نصب روکش هایگالس امکان پذیر است در نتیجه این ورق ها در رنگ ها و طرح های
متنوعی روانه ی بازار می گردد.


دلیل بعدی این است که در ساخت صفحات ام دی اف از خرده چوب استفاده می شودو دیگر نیازی به قطع درختان و صدمه به طبیعت و
محیط زیست نیست.


صاف بودن سطح  MDfدلیل دیگری است چرا که چسباندن سایر مواد ها روی بدنه آن به راحتی و سادگی صورت می گیرد.


از آنجا که چوب ها در برابر حشراتی مانند مورچه و موریانه در امان نیستند اما به دلیل این که تولیدکنندگان در ورقات از مواد شیمیایی
استفاده می کنند در برابر این نوع حشرات ایمن می شوند.


ورقات ام دی اف در مقابل تغییرات آب و هوایی تغییر نمی کنند و دچار انقباض یا انبساط نمی شوند.


تنوع  MDFنسبت به سایر صفحات دیگر بیش تر میباشد و ام دی اف راحت تر تغییر شکل می دهد.


از بهترین ویژگی های صفحات  MDFکه می توان اشاره کرد این است که انواع و اقسام روکش ها به سادگی روی ورق های  MDFقرار
می گیرند و به همین علت می توان آن ها را به صورت چوب طبیعی درآورد.

نحوه رنگ آمیزی کابینت ام دی اف
مراحل الزم برای تکمیل کابینت ام دی اف با رنگ عبارتند از:
_1کابینت های ام دی اف را سنباده بزنید :از آنجایی که ام دی اف یک روکش صاف است ،سطح ایده آلی برای چسبندگی رنگ نیست.
خشن کردن ام دی اف با کاغذ سنباده متوسط باعث می شود آستر و رنگ بچسبند.
_2پس از سمباده زدن ،گرد و غبار پانل ام دی اف را با یک پارچه خشک یا چسبناک تمیز کنید .از آب استفاده نکنید زیرا می تواند به مواد
آسیب برساند و آن را بی مصرف کند.
_3استفاده از پرایم :هنگامی که پانل های ام دی اف سمباده و تمیز می شوند ،یک الیه آستر به آب بندی درهای کابینت کمک می کند.
استفاده از پرایمر حاللی که بر پایه روغن یا الکل باشد بسیار مهم است زیرا الیاف پرایمر پایه آب را جذب میکنند و باعث متورم شدن
کابینتها میشوند.
_4مدل کابینت های ام دی اف خود را رنگ کنید :از آنجایی که پانل های ام دی اف با پرایمر مهر و موم شده اند ،می توانید از رنگ های
آب پایه روی کابینت ها استفاده کنید ،اما رنگ های روغنی یا الکی نیز گزینه های عالی برای روکش کابینت ام دی اف هستند.
رنگی که براق باشد ،اطمینان حاصل می کند که درب های کابینت پس از اتمام قابل شستشو هستند .دو الیه رنگ به درهای کابینت اضافه
کنید و اجازه دهید قبل از چسباندن سخت افزار ،رنگ خشک شود.
نکته :اگر کابینت آشپزخانه براق را ترجیح میدهید ،روکش شالک را انتخاب کنید .شالک رزینی است که توسط حشره الک ماده ترشح می
شود که بومی تایلند و هند است .شالک نه تنها به کابینت های ام دی اف شما ظاهری براق می بخشد ،بلکه باعث سفت شدن مواد نیز می
شود و از فرورفتگی و سایر آثار جلوگیری می کند.
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انواع جنس های کابینت ام دی اف
کابینت ام دی اف فرامید
این مدل کابینت ام دی اف برجسته و شیک برای استفاده در آشپزخانه ها بسیار مناسب هستند .این نوع ورق های وارداتی در ایران قیمت
عجیب و غریبی دارد به همین علت تولیدکنندگان و شرکت های ایرانی شروع به تولید این ورقات با همان کیفیت وارداتی اما مقرون به
صرفه تر نمودند.

کابینت ام دی اف مالمینه
روکش این جنس که بر روی آن ها مالمینه است را ام دی اف مالمینه می گویند .ورقات ام دی اف در مقابل گرما و رطوبت مقاومتی
ندارند اما به دلیل اینکه نسبت به سایر ورقات ارزان تر هستند بر روی آن ها مالمینه قرار می دهند تا مشکالتی که گقته شدند کاهش پیدا
کنند.

کابینت ام دی اف های گالس

یکی دیگر از انواع مدل کابینت ام دی اف روکش هایگالس است که روکش آن از جنس پالستیکی است که از نوع پلکسی گالس هستند.
کابینت های گالس به دلیل حالت شفاف و شیشه مانند خود استایل زیبایی به منزل شما می آورد.

کابینت ام دی اف لمینت
ورقات لمینت به دلیل اینکه رنگ پذیری باالیی در چوب و قیمت ارزانی که دارند در بین مشتریان محبوبیت باالیی دارند.

کابینت ام دی اف ممبران
از این مدل کابینت ام دی اف برای ساختن درب ها و کف کابینت ها استفاده می کنند و همین طور زمانی که استفاده از سبک کالسیک
ضروری است می توان از روکش ممبران در ساخت کابینت ها استفاده کرد.

انواع ام دی اف
 MDFهای مات
صفحات ام دی اف به دلیل این که خودشان به رنگ چوب هستند رنگ براق یا شیشه ای ندارند به همین دلیل در هنگام رنگ رزی کردن آن
فقط از ثابت کننده ها استفاده می کنند.

 MDFبراق
می توان برای براق کردن صفحات ام دی اف از روکش های پی وی سی و یا رنگ هایی که باعث براق شدن آن می شوند استفاده کرد.
اگر بخواهیم هزینه های ناشی از قیمت را کاهش دهیم می توان یک سمت ام دی اف را مالمینه کرد و سمت دیگر آن را با روکش های
براق پوشش داد.

برای دیدن مدل های کابینت نئوکالسیک کلیک کنید

کاربردهای ورقات MDF
نوع نازک
از این نوع ورق های ام دی اف برای صنایع خودروسازی،پوشش دیوار و سقف و کمد و…استفاده می کنند.

جنس خام
از این نوع ورق ها برای ساخت ستون های داخل ساختمان،پارتیشن بندی از نوع  MDFخام و صنعت کفش سازی استفاده می کنند .این
نوع  MDFها به دلیل این که سطح صاف و تراکم باالیی دارند بسیار به چوب شباهت دارند.

جنس ضخیم
این نوع از  MDFبرای ماشین کاری و ساخت روکش های طرح دار با تراکم باال بسیار مناسب است.

جنسی که فرم دهی آن کم است
از این نوع در صنعت مبل سازی و دکوراسیون داخلی کسب و کارها استفاده می شود.

جنسی که در مقابل رطوبت مقام است
از چسب های ضد رطوبت برای تولید این  MDFها استفاده می شود .این  MDFها برای مکان هایی که رطوبت دمای هوا باالست برای
مثال خانه های شمال کشور،حمام ،قاب در و پنجره و… استفاده می شود.

نوع مقاوم در مقابل آتش

از این  MDFها برای قفسه فروشگاه ها و دیوار ها استفاده می شود.

نوعی با روکش تزئینی
این نوع از روکش ها همان نوع مالمینه  PVCهستند که بسیار شیک و در حال محبوب شدن هستند.

نوع قالب گیری شده
از این نوع برای تولید درب های چوبی و ضد سرقت استفاده می شود.
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قیمت صفحات ام دی اف
به دلیل این که صفحات ام دی اف قیمت خوب و مقرون به صرفه ای دارند در ساخت بیش تر کابینت های آشپزخانه و حتی دکوراسیون ها
از  MDFاستفاده می کنند .قیمت تولید کننده ها و نمایندگی صفحات  MDFتقریبا در یک محدوده است و تنها چیزی که آن ها را از
یکدیگر متمایز می کند تفاوت در کیفیت سازنده ها است.
ورقات  MDFرنگی از ورقات سفید قیمت پایینتری دارند .این گونه  MDFها را اگر به صورت پالت تهیه کنید از ورقات تکی ارزان تر
برایتان تمام می شوند.

همچنین در نظر داشته باشید به دلیل هزینه باالی گمرک و وارادات از چین  ،تولید این صفحات در داخل کشور بسیار ارزان تر تمام می
شود .همچنین ورقات  MDFای که در برابر گرما و حرارت و آب مقاوم هستند هزینه باالتری نسبت به سایر ورقات دارند.
موارد مهمی در قیمت کابینت ها تاثیرگذار هستند که شما عزیزان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با مشاوران هامردیزاین
تماس بگیرید.

برای دیدن قیمت روز کابینت و کمد دیواری اینجا کلیک کنید
ابعاد ورقه های ام دی اف
ابعاد این ورقات به دستگاه و خط تولید آن بستگی دارد.
ورقات ام دی اف در سه نوع تولید می شوند:
مورد اول 4144:در 1834
مورد دوم 3664:در 1834
مورد سوم 2444:در 1834
به ما امتیاز دهید.
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نکته
اگر میخواهید تزئینات یا منبتهای سفارشی بسازید ،امدیاف یک ماده عالی است ،زیرا برش آن با
اره منبت کاری آسان تر و ارزان تر است.

